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 بيان من رئيس جملس األمن  

  
، أ ىل رئــيس 2016أيلةل/ســمت    14، املعقــة ة يف 7771يف جلســجم جملــس األمــن  

ــان اتتــا  ني ــا يتعلــب ب اــن اللــس يف اتم ــد املع ــةن      ــجم ”جملــس األمــن باســم اللــس باتمي احلات
 “:أنغانستان يف

يعيــد جملــس األمــن دعميــد  ة ــغ حلسةمــجم أنغانســتان، رمــو انعقــا  مــ  ن بن مســو   ” 
ــي بشــعن أنغانســتان   ــ س س ــةبن  5يف   امات  يشــاريف يف استفــانتغ   2016 دشــنين األ ل/أمت

االحتــا  األ ر و  وسةمــجم أنغانســتان،  يــدةة أةفــاد الت ــو اتــد   هىل مةا ــلجم ج ــة  م   
املدنيجم  اإلمنائيجم املم  تجم ملساةدة وسةمجم  شعب أنغانستان ةلى حنة يتسب مو هطـار االةت ـا    

دةّتي ـــا تما تـــجم  يف اـــو افــن ت أنغانســـتان باتقيـــا ة   ةلــى اتـــ اخ مـــن ءــ ل املســـادتجم امل  
 .األمةر مقاتيد

ــو        ”  ــدةة  ي ــغ أنغانســتان  ي ــ س أونود ــده ات ــجم اتتق ــى أدي ــن ةل ــس األم  يشــد  جمل
ــا    ــو معــ ــيجم هىل اتع ــ ــاخ اتسياســ ــب اتسيانــ ــ عم  تتحقيــ ــتقمو يــ ــتان   مســ ــعب أنغانســ ــغ شــ نيــ

  االو  ار. باتس ه
هواد احلاتــجم األم يــجم يف أنغانســتان،  ه انتــغ   يســنر جملــس األمــن اإلةــناه ةــن رلقــغ  ” 

د اــيم  ، مبــا يشــ و شــمسجم وقــا ،  مــ ت ونمــجم طاتمــاندقــةه  ــا ألنشــنجم اإلر ابيــجم اتــ  ت
ت اـــيم اتد تـــجم اإلســـ ميجم يف اتعـــناظ  اتشـــاه  د اـــيم اتد تـــجم اجل اةـــاخ امل تســـمجم تاتقاةــدة   

 ة ـغ حلسةمـجم أنغانسـتان،    ةـن   اجل اةاخ املسـلحجم ريـا اتقانةنيـجم،    سائن اإلس ميجم/ اةش(  
 بســ يف م  تــ ا اتناميـجم هىل   ،رـةاخ اتــدنات  األمـن اتةط يــجم األنغانيـجم     ةلـى  جـغ اوصــة   

 األمن يف بلد ا  يف مفاو ا فد اإلر اه  اتتننف اتع يف.  



 S/PRST/2016/14 

 

2/2 16-15908 

 

أيفا دعميد  ة غ تت في  ة ليجم س ه  مصـاحلجم دتـةىل أنغانسـتان     جملس األمن يعيد ” 
يف أنغانسـتان،  يـدةة  يـو     ني دف حتقيب اتس ه  االسـتقنار اتـدائ     امزماب  س ريا هتا  

 األطناف اتفاةلجم اتةط يجم  اإلرلي يجم  اتد تيجم تلتعا ن يف   ا اتصد .  
 ة ــغ اتسامــو تع ــو بعمــجم األمــم املتحــدة تتقــد     جمــد ا ةــنجملــس األمــن  يعــنه ” 

ــا تلقــنار    ــ ا  نق ــ   اليت ــو اوــا   (2016  2274 املســاةدة هىل أنغانســتان يف د في ،  تل  م
 تألمني اتعاه.  

ت ا  يسنر جملـس األمـن دعميـد اتتزامـغ اتقـةس بسـيا ة  اسـتق ل أنغانسـتان  سـ م         ” 
ب ـاد   تـجم    تةرـف ةلـى    ودهتا اتةط يجم،  ي مد مـن جديـد أن مسـتقمو أنغانسـتان ي     اإلرلي يجم

مستقنة  آم جم  مستفيجم ذاديا من ات اويجم االرتصا يجم،  ءاتيـجم مـن اإلر ـاه  املاـدراخ، دقـةه      
فـ ان وقـةظ  اتتزامـاخ    ةلـى   املتي جم سيا ة اتقانةن  امل سساخ اتدميقناطيجم من ةلى أساس 
 .“ا هة اهل املةاط ني

 
 

http://undocs.org/ar/S/RES/2274(2016)

